
opleidingen trainingen advies coaching

adelante aCadeMIe

PRaKtIJKGeRICHte OPleIdInGen 

R-ePd, RaPP en ICF-tRaInInGen VOOR de ZORG 

©
 a

de
la

nt
e 

20
13

/1
50

Adelante

Adelante is een zorggroep voor volwassenenrevalidatie en arbeidsreïntegratie, kinderrevalidatie, 

speciaal onderwijs en wonen én voor audiologie en communicatie. In het Adelante Kenniscentrum 

verricht Adelante onderzoek naar zorginnovatie en verbetering van behandelmethoden. De 

Adelante Academie biedt een gericht opleidingenaanbod voor medewerkers. Onze professionals 

zijn werkzaam in Hoensbroek, Valkenburg a/d Geul, Heerlen, Maastricht, Venlo en Steijl. Daarnaast 

is Adelante actief in de poliklinieken van ziekenhuizen en in de ambulante begeleiding.

Heeft u behoefte aan advies bij het samenstellen van het juiste trainingsprogramma voor uw organisatie? Of 

zoekt u externe ondersteuning bij de invoering van het R-EPD. Neem dan gerust contact op met ons. Naast 

het opleidingstraject kunt u de Adelante Academie ook inschakelen voor advies, coaching en begeleiding 

van de invoering van het volledige Elektronisch Patiënten Dossier met bijbehorende methodieken en 

werkwijzen. Meer informatie vindt u op www.adelante-zorggroep.nl

Contact

U kunt rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de Adelante Academie via:

Zandbergsweg 111

6432 CC  Hoensbroek 

t 045 - 528 23 58 / 2392

academie@adelante-zorggroep.nl

www.adelante-zorggroep.nl

adVIes en COaCHInG

Het opleidingsprogramma R-EPD omvat een aantal modules die alleen kunnen worden aangeschaft als onderdeel van 

of na het ‘Full Service trainings- en opleidingspakket’ of het ‘Trainingsprogramma voor (interne) trainers’ (zie modulaire 

opleidingen).

Het programma bevat de volgende modules:

1. Van visie tot R-EPD

2. Structuur R-EPD (procesgericht Adelante R-EPD)

3. Totaalconcept RAPP-methodiek binnen R-EPD

4. Hulpvraaggericht werken binnen R-EPD

5. Rapportage volgens ICF(CY) en RAPP binnen EPD 

6. Cliëntbespreking binnen R-EPD

7. Kernprobleem formuleren binnen R-EPD

8. SMART doelen formuleren binnen R-EPD

9. Teamplan binnen R-EPD

10. Team-Communicatie-Ritme binnen R-EPD

11. Feedback systematiek teamcommunicatie

Didactische werkvormen

Omdat behalve theoretische kennis ook toepassing van de kennis in de dagelijkse praktijk van belang is, wordt tijdens 

de trainingen met diverse didactische werkvormen gewerkt. Zoals:

•	 interactief responsiecollege

•	 video-observatie en analyse

•	 praktijkgerichte oefeningen

•	 huiswerkopdrachten

•	 rollenspelen

Docenten

De trainingen worden gegeven door docenten die ruime ervaring hebben met het R-EPD, de ICF-classificatie en de 

RAPP-methodiek.

Eindtermen

Na het volgen van de trainingen:

•	 beheerst u het inrichtingskader van het procesgericht R-EPD, zoals ontwikkeld door Adelante;

•	 heeft u inzicht in het concept van de RAPP-methodiek;

•	 beheerst u enkele manieren van de hulpvraaginventarisatie;

•	 kunt u een teamrapportage schrijven conform de RAPP-methodiek en de ICF(-CY);

•	 bent u in staat om het kernprobleem, de beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare omstandigheden van een cliënt te 

beschrijven;

•	 kent u de agenda van de cliëntbespreking en past u deze toe vanuit uw rol als teamlid;

•	 kunt u doelstellingen SMART formuleren op basis van de hulpvraag van de cliënt.

BIJ- en nasCHOlInG



Belangrijkste
(ervaren) probleem

Kernprobleem

Hulpvragen Observaties

Team plan
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Bevorderende omstandigheden
Beperkende (niet) beïnvloedbare omstandigheden

Hoofddoelstelling
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evaluatie

Overleg

1. van visie tot R-EPD

4. module hulpvraag

6. module cliëntbespreking

5. module ICF(-CY)

2. structuur Adelante R-EPD 3. totaalconcept RAPP methodiek

7. module kernprobleem

10. module teamritme
    

8. module SMART doelen

9. module team plan

> professional met cliënt
> team met cliënt
> team zonder cliënt

11. module Feedback systematiek teamcommunicatie

De revalidatiezorg in Nederland en Europa is in ontwik-

keling. De omslag van aanbod- naar vraaggerichte zorg 

vraagt een nieuwe benadering; nieuwe zorg in feite  

waarin de cliënt centraal staat en de focus gericht is op 

participatie. Adelante ondersteunt deze ambities. Onze 

zorg heeft te maken met potentieel zien en aanwenden, 

samen met de cliënt. Wat kan iemand wel en hoe kunnen 

we de cliënt op basis van zijn of haar kansen vooruit 

helpen en uitdagen het beste uit zichzelf te halen? 

Om in de organisatie een eenduidige en klantgerichte 

manier van werken te bevorderen is Adelante in 2012 

als eerste revalidatiecentrum in Nederland overgestapt 

op het procesgerichte Elektronisch Patiënten Dossier 

voor de Revalidatiezorg (R-EPD). Adelante heeft 

dit gebaseerd op het classificatiemodel ICF en de 

communicatiemethodiek RAPP. Dit digitale instrument 

biedt een uniforme werkwijze en ondersteunt het 

interdisciplinaire behandelproces. Ook zorgt een goed 

ingericht R-EPD voor een betere communicatie tussen 

medici en behandelaren onderling én voor een betere 

communicatie met de cliënt. In combinatie met effectieve 

classificatiemodellen en communicatiemethodieken zorgt 

het R-EPD voor een kwaliteitsverbetering van de zorg. 

De Adelante Academie heeft de ‘best practices’ van het 

R-EPD verwerkt in een gericht opleidingenaanbod dat in 

eerste instantie is ingezet voor de eigen medewerkers. 

Vanaf het studiejaar 2013/2014 opent de Adelante 

Academie ook haar deuren voor de professionals van 

onze samenwerkingspartners en andere zorginstellingen 

in Nederland. 

In deze folder vindt u informatie over het Adelante 

opleidingenprogramma voor het werken met: 

•	 het Elektronisch Patiënten Dossier voor de 

Revalidatiezorg (R-EPD)

•	 het ICF classificatiemodel

•	 het Revalidatie Activiteiten & Participatie Profiel 

(RAPP)

PRaKtIsCHe InstRuMenten 
VOOR MOdeRne 
ReValIdatIeZORG

Haal Het Beste uIt JeZelF

R-EPD, ICF & RAPP 

Binnen de revalidatiezorg in Nederland en Europa wordt 

de zorg in toenemende mate ingericht op basis van de 

volgende uitgangspunten:

•	 hulpvraaggericht werken

•	 focus op participatie in de maatschappij

•	 dialoog met de cliënt

•	 interdisciplinair werken

•	 resultaat- en doelgericht werken

Om aan deze uitgangspunten te kunnen voldoen maakt 

Adelante gebruik van internationale classificatiemodellen 

en communicatiemethodieken die hun meerwaarde voor 

de zorg hebben bewezen. 

ICF (-CY)    De International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF) voor volwassenen en 

kinderen (Children & Youth, CY) is een internationaal 

classificatiemodel waarmee de mogelijkheden en 

problemen van de cliënt geclassificeerd kunnen 

worden. Niet de ziekte van de cliënt staat centraal, 

maar de gevolgen van deze ziekte voor het dagelijks 

functioneren. Het model, dat ontwikkeld is door de 

World Health Organisation (WHO), legt expliciete 

relaties tussen anatomische structuren, functies, 

activiteiten en participatie. Naast het in kaart brengen 

van de cliënt wordt hierbij ook de omgeving van de 

cliënt meegenomen. De ICF(-CY) classificatie kan 

participatiegericht denken en werken ondersteunen. 

RAPP Het Revalidatie Activiteiten & Participatie 

Profiel (RAPP) is een communicatiemodel dat zowel 

de communicatie met de cliënt als de interdisciplinaire 

teamcommunicatie bevordert (zie RAPP driehoek).

R-EPD Het Elektronisch Patiënten Dossier maakt het 

daarnaast mogelijk voor medici en behandelaren om 

patiënteninformatie digitaal op te slaan, te raadplegen 

en (intern) met elkaar te delen. Een goed ingericht EPD 

faciliteert de gewenste interdisciplinaire werkwijze en 

functioneert als hefboom om binnen de organisatie 

een eenduidige en klantgerichte manier van werken te 

bevorderen. 

Voor een efficiënte kennismaking met de werkwijze 

van het R-EPD, de ICF (-CY) en het RAPP heeft 

Adelante een opleidingsprogramma samengesteld dat 

als totaalpakket maar ook in onderdelen gevolgd kan 

worden. Het hele proces van hulpvraaginventarisatie 

tot en met het formuleren van doelstellingen (conform 

een interdisciplinaire werkwijze) komen in de modules 

aan bod. Deze opzet maakt het mogelijk dat u het 

opleidingsprogramma kunt afstemmen op de wensen 

van uw organisatie. De aanpak is zeer praktijkgericht. 

Zo sluiten de opdrachten zo goed als mogelijk aan bij 

uw zorgpraktijk en Adelante verzorgt, indien gewenst, 

opleidingen in uw eigen zorgomgeving. Ook zijn er 

programma’s voor specifieke doelgroepen en kunt u na 

een van de twee basispakketten extra modules voor 

verdieping en specialisatie volgen. 

Om u gericht voor te bereiden op de implementatie van 

een R-EPD binnen uw instelling biedt Adelante u een 

introductietraining aan in de vorm van een ‘masterclass’.

‘Masterclass’ voor management en 

beleidsmedewerkers

‘Key-personen’ van de zorgorganisatie krijgen in deze 

introductiecursus vanuit verschillende perspectieven 

(organisatorisch, inhoudelijk, ICT, etc.) informatie over 

het invoeren en werken met een Elektronisch Patiënten 

Dossier. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt 

behandeld wat een instelling kan verwachten van het 

R-EPD, ICF en RAPP. Wat er mogelijk is op het gebied 

van bij- en nascholing en wat Adelante hierbij voor de 

organisatie kan betekenen.

Indien u na het volgen van de ‘masterclass’ interesse 

heeft in scholing door Adelante, kunnen wij met u een 

opleidingsprogramma op maat samenstellen gebaseerd 

op de specifieke situatie binnen uw instelling. 

Als basis voor uw programma zijn de volgende twee 

basispakketten het vertrekpunt: 

1. Full Service trainings- en opleidingspakket

Dit is een korte opleiding van drie dagdelen voor 

iedereen in de organisatie die met het elektronisch 

patiëntendossier gaat werken. Het eerste dagdeel bestaat 

uit een standaard kennismakingsprogramma met het ICF, 

RAPP en eventueel ook het R-EPD. Het tweede en derde 

dagdeel kan de instelling naar keuze invullen met andere 

modules (zie ‘bij- en nascholing’).  

Dit trainings- en opleidingspakket kunt u ‘full service’ 

afnemen. Adelante levert en begeleidt dan het totale 

pakket aan trainingen. 

2. Trainingsprogramma voor (interne) trainers

U kunt er ook voor kiezen om de expertise van het 

trainings- en opleidingspakket in huis te halen door 

uw eigen trainers te trainen en te coachen volgens het 

zogenaamde ‘train de trainers principe’. Op deze wijze 

krijgt u de expertise in huis om uw mensen op te leiden. 

Ter ondersteuning van dit traject krijgt u een ‘toolbox’.

Na een van deze basispakketten heeft u de mogelijkheid 

tegen gereduceerd tarief losse modules af te nemen (zie 

bij- en nascholing).

OPleIdInGsPROGRaMMa


